
Traditional Portuguese farmhouse with 4 bedrooms, lounge with 
fireplace, BBQ, 2 annexes, fruit trees and pool  

 

Farm with 4 bedrooms, living with 
fireplace,  kitchen with a good size, 
BBQ, garden, vegetable garden, 
fruit trees, with 2 annex houses 
and pool, located in Espiche. 

Refª  V625LG                          Preço/Price: € 550.000,00 

Quinta com 4 quartos, sala com 
lareira, cozinha ampla, BBQ, jardim, 
horta, árvores de fruto, com 2 casas 
de anexo e piscina, localizada em 
Espiche. 
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Espiche 
Farmhouse  



Habitation area: 165m² 
Plot area: 5440m² 

 
 
Farmhouse with traditional rustic house is located in 
the countryside and has very good access to the coast 
and a few minutes from the city of Lagos and the 
village of Praia da Luz. 
In this farm we can appreciate the tranquility and the 
natural environment that the countryside offers. 
The property comprises of traditional old main house 
with 4 bedrooms, 2 bathrooms, living room with 
fireplace, a large kitchen, enjoying a large terrace in 
front of the house, as well as the swimming pool. 
Behind the main house there is a picnic area, it is a 
relaxing and refreshing area you can enjoy a good 
meal / read or just relax in the garden. 
The farmhouse consists of two more attached houses 
on this farm. 
The first attached house consists of 1 bedroom, 1 
living room with kitchenette and bathroom. 
In front of this house has a small terrace, a garden and 
a porch. 
The second annex house consists of a bedroom, living 
room, kitchen and bathroom. 
There is also an area with a wood oven and barbecue. 
The property has a total area of 5440m2, which has 
several fruit trees and a good cultivation area. 
 
A wonderful property! 

Área de habitação: 165m² 
F                 Área do lote: 5440m² 

 
 
Quinta com casa rústica, tradicional está localizada 
situada na zona rural e tem muito bons acessos 
para a costa e a poucos minutos da cidade de Lagos 
e a vila da Praia da Luz.  
Nesta quinta podemos apreciar a tranquilidade e o 
ambiente natural que o campo oferece.  
A propriedade compreende com velha tradicional 
casa principal com 4 quartos, 2 banheiros, sala de 
estar com lareira, uma cozinha grande, desfrutando 
de um grande terraço em frente da casa, bem como 
a piscina.  
Atrás da casa principal existe uma área de 
piquenique, é uma zona relaxante e refrescante 
área você pode desfrutar de uma boa refeição / ler 
ou apenas relaxar no jardim.  
A quinta é composta por mais duas casas anexadas 
nesta fazenda.  
A primeira casa anexada é composta por 1 quarto, 1 
sala de estar com kitchenette e casa de banho.  
Diante desta casa tem um pequeno terraço, um 
jardim relvado e um alpendre.  
A segunda casa de anexo é composta por um 
quarto, sala, cozinha e banheiro.  
Há também uma área com forno a lenha e 
churrasco.  
A propriedade tem uma área total de 5440m2, que 
tem várias árvores de fruto e uma boa área de 
cultivo. 
 
Uma maravilhosa propriedade! 
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